
  ملکیت های دولتی و شخصی چگونه و وسیله

  چه کسانی چپاول گردید؟؟؟
)١(  

  )صباح(استاد 

  
ریختن خون ھزاران  اینان با ریا قصرھا بنیاد نھاده اند، باید بدانند کسانی کھ فبل از و ھزاران تذویر آنانکھ با

 . پاینده نخواھید بود ھ شما نیزمطمین باشید ک آنان اثری است؟، و از مگر انسان بھ مکنت رسیدند چھ شدند؟ و

 جام گرفت او آن قصرکھ جمشید در

 شیر آرام گرفت آھو بچھ کرد و

 میگرفتی ھمھ عمر بھرام کھ گور

  . بھرام گرفت دیدی کھ چگونھ گور

 بھ قول معروف خوشبخت با و) کفن جیب ندارد( قبرستان ھیچ چیزی نمی برد خود در کسی با! باید بفھمید

: پناه تان چون و پیدا شریکھای تنظیمی و کھ دیدید یاران و طوری ھمان کفن میرود و بدبخت بی کفن و

برھان الدین ربانی، احمد شاه مسعود، قسیم فھیم، مولوی نبی، یونس خالص، حاجی قدیر، جنرال داوود، 

 ؟؟ وخود چھ بردند؟ با. . .  حشمت کرزی پھلوان، سید مصطفی کاظمی، احمدولی و غفار رسول پھلوان و

خرت آ شما چپاولگران بھ روز اگر و. یدیجنایت خود نیافزا بھ جرم و و سیاه تر اعمال خود را بیش ازین دفتر

مھربان  بدانید کھ خداوند بخشاینده و ید ویلعالمین توبھ نماا رب بھ دربار بھ بازپرسی الھی ایمان دارید و و

  . است
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جنگ ھای  فنگداران بھ پیش رفتھ است، تاثیرحاکمیت ت ما دوشادوش دولت کرزی و کشور فساد در

وسیلھ  چپاول کشور و سالھای چور در مخصوصا استفاده جو و بار و گماشتن انسانھای بی بند و خانمانسوز

بدون شك . بھ تھدید مواجھ سازد جامعھ جھانی را بیسواد باعث شد تا این پدیده شوم، دولت و افراد تنظیمی و

 بین رفتن منافع ملی گردیده و اختالس بر سیاستھای دولت، باعث از پیھم فساد و ووارد كردن ضربات کوبنده 

  . گمراھی کشاند بھ نابودی و حاکمیت را

 داده و سوزنده تحت شعاع خویش قرار ساحھ مخوف و اجتماعی را در آنچھ وضعیت عمومی جامعھ سیاسی و

دولت کنونی  رشوت گیری بسیار پیشرفتھ در. چپاولگری است وکراسی وبیر دیگر میدھد یکی فساد اداری و

تنظیمی در  مسلکی و غیر سھیم ساختن افراد یکسو، بقدرت رسیدن و تقرری سھمیھ بندی شده تنظیمی از و

 شکنی ھا زمینھ سازی خوبی در کار امر انحراف دادن اصولیت، رکود و جانب دیگر، در دستگاه دولتی از

 بشمار لگری بیشمار وسیلھ وند گیران احزاب افراطی تنظیم ھاچپاو گسترش و بروز فساد اداری و امر

  . میرود

ند بدبختی ننمی توا ، دیگراند دست داده را از انندارش و آتش خون و نفاق، دار مردمی کھ طی این مدت در

ملت مظلوم باید . کنندخون خویش تحمل  زورگیری را بھ دوش آگنده از وکراسی و فساد اداری وبیرھای 

منافع خودشان ندارند، قابل  کھ کوچکترین پابندی بھ ھیچ قوانین بجز کھ اعمال آنعده عناصر استفاده جو بداند

نمی آورند تا  بخاطر شاید فراموش کنند کھ سازندگان فساد اداری ھرگز بود و ھندنخوا بخشش نبوده و و عفو

 گلو فرو وابستھ بھ در ل زھرآلودی رامدت طوالنی بھ اعمال بنیادگرایانھ و خائنانھ برخالف اتحاد ملی، عس

بروی عملکرد ھای انسانی قضاوت  انسانھاست، آیینھ وار کردار اعمال و تاریخ این دوره کھ بیانگر. برند

  . کتمان جای ھیچ خاین ملی را بدون چالش نخواھد گذاشت خواھد کرد و

این جھت مساعد میسازند  مختلف را در یا زمینھ ھای چپاولگری را براه می اندازند و کسانیکھ فساد اداری و

 سوء استفاده از زورگیری ناشی از فساد اداری و. انسانی ملت ماست رمان ملی وآ آشکار دشمنان مخفی و

شعاع قدرت شریک می  دوستان خانوادگی را در قدرت دولتی است کھ در قدم نخست ھمیاران تنظیمی و

  . ھ دستبرد دارایی ھای عامھ متوسل میگردندنوسازی ب بنام ھای بازسازی و اً بعد سازند و

سایھ تفنگ،  موجودیت نیروھای خارجی میگذرد، اما مردم ھنوزھم در اداره فعلی و عمر یک دھھ از بیش از

 و بار  برده و زندگی برای مردم فقیر شکنجھ چپاولگری، استبداد و آدمکشی جنگساالران بسر و فساد، چور

کلمات مانند  بعضی از پکول و با یک دھھ قبل اینست کھ ریش و نانآفقط تفاوت . دردناک است

جنگ ساالران  و قوماندانھا. کنند  نیز یاد گرفتھ اند و با آن بازی می غیره را و» انتخابات«، »دموکراسی«

 . فساد و قاچاق مواد مخدر بھ میلیونرھا مبدل شده اند آدمکش از راه رذالت و چپاول و و غارتگر

را در  میالدی، جامعھ جھانی یکصد میلیارد دالر ٢٠١۴تا سال  ٢٠٠٢سال  ال گذشتھ یعنی ازطی دوازده س

کنفرانس  در این پول ھا. پرداختھ اند  بازسازی کشور وعده و جریان نشست ھای جھانی برای تامین امنیت و

س، کنفرانس ھاگ، کنفرانس بن، کنفرانس توکیو، کنفرانس برلین، کنفرانس لندن، کنفرانس رم، کنفرانس پاری

بھ این کنفرانسھا  را نیز نشست توکیو لندن، کنفرانس کابل، کنفرانس لیزبون کھ البتھ باید کنفرانس بن دوم و
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کجا  تادیھ گردیده و اما این یکصد میلیارد دالر کمک جامعھ جھانی طی این سال ھا در اضافھ کنیم تعھد و

 صد از گردیده است؟ چند در د و بالندگی اقتصاد کشورمصرف شده است؟ این مبلغ گزاف چقدر باعث رش

 تفنگ و حسابھای شخصی سران جنگ و چھ میزان در این کمکھا صرف بھبود شرایط زندگی مردم عادی و

  . شده است؟ دولتی واریز زورداران تنطیمی و

سوگمندانھ مردم مظلوم ما قربانی  متاسفانھ و اما. فزیکی دارند وطن حضور در چھل کشور اکنون بیش از و

زندگی  نظامی شده اند، بدون اینکھ در گروھھای مختلف تنطیمی، دولتی و ھوسھای گوناگون افراد و امیال و

سرمنافع و بھ دست  بر جنګمنتھا ھرگاه کھ . مثبتی صورت گیرد آنھا تغییر مشقت بار پریشانی و سراسر

 تند کھ درقربانی می شوند، مردم ھس می کنند و ھمھ ضرر آوردن قدرت صورت می گیرد کسانیکھ بیش از

اجنبی پرست را  و قدرت طلبی ھای مشتی معاملھ گر کوران حوادث ھمواره باید تاوان خود خواھیھا و

  . بپردازند

می گذرانند، نگران این ھستند کھ با تداوم نا امنی ھا، مانند حادثھ پغمان،  مردم کھ با صدھا مشکل روزگار

انتخابات،  از قدرت طلبی بعد گویی وزور و کشتھ شدن مسعود سالروز خیمھ لویھ جرگھ در تفنگ کشی در

. مقابل ھوسھای قدرت طلبانھ جنگ ساالران بھ خطر افتد ناموس شان بی رحمانھ در خدای ناخواستھ جان و

 شخصی، رشوت و ی دولتی وچپا ول سرمایھ ھا و قاچاق مواد مخدر، معادن، انبارھای اسلحھ، چور ھنوز

قوم پرستی، غصب  س، خویش خوری وتالاخ ن دھنده، دزدی وجنایت ھای تکا رشوت ستانی، قتل و

 با چپاولگر سران گروپھای اوباش و ھنوز می کند و بیداد کشور در. . .  امالک شخصی زمینھای دولتی و

نیروھای  کجاست دولت، قانون، نیروھای مسلح و. میدارند مردم ظلم روا کابل بر شھر در ماشیندار تفنگ و

  . دھندھی نجات بتبا ازین بدبختی و ملت را ؟؟؟ تاآیساف انداز شر

 احداث بی رویھ خانھ ھا و بلند منزل ھا توسط افراد زورمند، بھ یکی از معضالت بزرگ در غصب زمین و

مافیای زمین مانند یک غده سرطانی در ھمھ جا : جمھوری میگوید ییسخلیلی معاون ر. کشور تبدیل شده است

ز سوی وزارت امور شھرسازی و تا زمانی کھ ا. ریشھ دوانده اند و در حال بلعیدن و غصب زمین می باشند

مافیای زمین برخورد جدی و قاطعانھ صورت نگیرد،  شھرداری ھا در ھمکاری با نھادھای ذیدخل، با

غصب  اشخاص و نھادھایی کھ در. شھرھای افغانستان بھ صورت اساسی و زیربنایی توسعھ نخواھند یافت

مسوولین باید . مردم و دولت معرفی شوندسوی ارگان ھای مربوطھ شناسایی و بھ  زمین دخیل اند باید از

مشخص نمایند در شناسایی غاصبین کی ھا مانع ایجاد می کنند، از طرف کدام مرجع ھمکاری نمی شود و 

چرا غصب زمین ھر روز جریان دارد و ھیچ گاه جلوگیری نتوانستھ اید؛ باید اعالم شود پشت این گونھ قضایا 

مافیا مستقل بھ  اگر صالح کند، اگر ادارات ذیدخل است باید روشن شود وکی ھا ھستند؛ اگر دولت است باید ا

  . باید روشن شود این حد توانایی دارند نیز

ھمچنین موجودیت زبالھ و  ساخت و ساز بی رویھ بلند منزل ھا، ترافیک و تراکم بی رویھ وسایل نقلیھ و

آثار و پیامدھای منفی این . نمود کثافات در سطح شھر را نیز، از جملھ معضالت و مشکالت شھری عنوان

معضالت، عالوه بر تاثیرات نامطلوب در وضعیت آلودگی زیست محیطی و افزایش بیماری صحی و 
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اگر وضعیت آلودگی محیط زیستی جدی گرفتھ . فشارھای روحی و روانی حیات جمعی را نیز تھدید می نماید

دیک ما شاھد فاجعھ انسانی بزرگی در شھرھای کالن نشود و این آلودگی ھا ادامھ پیدا نماید، در آینده نز

باید خدمات شھری بھ طور یکسان بھ ھمھ شھروندان ارایھ گردد؛ . کشور بھ خصوص شھر کابل خواھیم بود

در غیر این صورت باعث ایجاد تبعیض میان شھروندان گردیده کھ خود این مسالھ مولد فرھنگ خشونت در 

ین باوریم کھ تطبیق ماستر پالن ھای شھری می تواند نقش موثری را در کاھش ما بر ا. میان مردم خواھد بود

 . مشکالت و بھبود وضعیت شھرنشینی در کشور داشتھ باشد

مجموع . دولتی یکی از چالشھایی است کھ حکومت فعلی با آن درگیر می باشد غصب زمینھای شخصی و

 ریب می باشد کھ برخی مسوولین درجھ دوم ومیلیون ج ١٫۵سیزده والیت نزدیک بھ  زمینھای غصب شده در

اما بھ زبانی . لرزمقامات دولتی را نام میبرند ترس و چشم مردم با از دور و خفا سوم بیشتر غاصبین را در

بھ  کمکھای خارجی را ھمین حلقھ وصل اند و ھ درگروپھای مافیایی ک ومیداند کھ دلده شوراست،  ساده کور

تروریست است  "طالب" اگر امروز نیز غضب کرده اند و شخصی را امالک دولتی و زمین و برده اند و یغما

 کلینک و پلچک و میدادند، پل و میکردند، انفجار تروریست بودند، آدم میکشتند، ترور ھا سالھای قبل ھمین

  . میسوختاندند و انفجار مکتب را شفاخانھ و

کابل، کندھار، ھرات، ننگرھار،  جریب زمین دولتى و شخصى در افراد ھزاران ھزار مین اشخاص وھ! بلی

ھزار جریب زمین دولتى و شخصى  ٤٧تنھا . جنگ ساالران غصب شده است توسط زورمندان و بلخ و کندز

جریب زمین ١١٤٢٦ه، کھ تعداد آنان غاصبین بزرگ بوده و یدکابل، توسط اشخاص زورمند تصرف گرد در

شامل  آن حتى ادارات دولتى نیز بقیۀ این زمین ھا در پنج والیت دیگرغصب شده، کھ در. ا غصب نموده اندر

طى  یا شھرک ھایى کھ اسناد قانونى شان ھنوز شھرک غیرقانونى و ٢٢٨چوکات  زورمندان کھ در. اند

  . این شش والیت غصب نموده اند جریب زمین دولتى را در٢٣٨٠٠مراحل نشده، 

غصب  کمیسیون بررسى غصب ملکیت ھاى وزارت دفاع، مقصر اصلى در شاروالى ومردم،  جانب دیگر از

ساحات . این امالک را، احکام غیر قانونى اراکین بلند رتبھ زمان حاکمیت ربانى، بھ شمول خودش، میدانند

زمین مربوط تاسیسات وزارت دفاع سابق بوده، در چھار طرف شھر کابل  آتى کھ مشتمل برصدھا جریب

طھ وابستھ گان مقامات ارشد تنظیمى و دولتى، بر اساس احکام غیر قانونى ربانى و اراکین دولتى اش، توس

  . غصب شده اند

طرف  طرف شرق بھ تپھ تاج بیک، از ساحھ اول در جنوب شھر کابل، موازى اراضى ایکھ محاط است از

این ساحھ، . دشت برچى طرف غرب بھ آخر از طرف شمال بھ افشار داراالمان و جنوب بھ کوه ُکرغ، از

آن  غند توپچى در مربوط بھ حاجى نبى برادر کریم خلیلى معاون رییس جمھور است کھ قبالً قطعھ سکارد و

ساحھ دوم، جنوب غرب . نمره آن، از ده الى بیست ھزار دالر امریکایى بھ فروش میرسد ھر و. جابجا بود

کھ مربوطبھ حاجى شیرعلم ابراھیمى، ) مینھ اخالص ( از دشت برچى، قریب ارغندى شھر کابل، ساحھ باالتر

  . قوماندانان ارشد سیاف است یکى از والى قبلى غزنى و
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طرف  این زمین از. بود  مسقر ١٠غند تانک فرقھ  و ٢٤وغند  ١٠این منطقھ پوستھ ھاى قبلى فرقھ  در

طرف غرب بھ زیارت  از طرف شمال بھ بند قرغھ و طرف شرق بھ خواجھ جم، از جنوب بھ چھلتن، از

 نمره ھر گردیده و عزت اعمار بنام شھرک مال کى دیگری نیز این محل شھر ھمچنان در و. خواجھ مسافر 

 سران جمعیت ربانی و مال عزت یکى از. بفروش رسیده است دالر پروژه بھ ھشت ھزار سھ بسوه یى این دو

  . قوماندان قبلی فرقھ بود 

مربوط وزارت دفاع کھ از طرف شخصى ) ٥٥فرقھ ( عقب لواى بابھ جانساحھ سوم در شمال شھر کابل، 

الى  ١٥نمره آن، از  ھر توزیع شده و بنام دگرجنرال عبدالرحمن، موالناى سید خیلى قوماندان شورای نظار

جنوب کابل کھ  ساحھ چھارم ساحھ ُگل باغ و فامیلى ھاى ریشخور در. بفروش رسیده است ھزار دالر ٢٥

طرف غرب  این ساحھ کھ از. آن مستقر بود ریشخور وزارت دفاع در ١٧فرقھ  ھجومى و تاسیسات دیسانت

طرف شمال بھ قلعھ فتح چھاردھى  آسیاب، از طرف جنوب بھ چھل دختران چھار محاط است بھ کوه ُکرغ، از

 بانمره آن، مبلغ ُنھ ھزار دالر بفروش رسیده است وسیلھ افراد  و ازطرف شرق بھ خیر آباد چھار آسیاب، ھر

جریب زمین لواى راکت قرغھ ھم، ١٦ھمچنان تاسیسات تپھ نادرخان و. نفوذ تنظیمھای موجوده اشغال گردیده

  . گرفتھ است  تاراج قرار مورد چپاول و

  
سالنگی قوماندان  فھیم توسط بصیر قلعھ نظامى بود بھ امر ھمھ شاھد، افتضاح شیرپور کھ محل تاریخى و ما

مال تاج محمد والی اسبق کابل، بودیم، این زمینھا بھ اراکین دولتى  وکابل  مسوول پولیس شھر و شورای نظار

ھمان زمان مال  در. زمینھای شخصی توزیع گردید کھ خود باز نمودن راھى بود براى غصب امالک دولتی و

کھ نمره «میگفت،  تکبر و غرور شیرپور گرفتھ بود بھ مطبوعات با تاج محمد والی کابل کھ خود نمراتی در

اکبر خان  برادران تنظیمی داده شد کھ مردم غریب چشم انداز وزیر اطرى بھ اراکین دولتى وبخ ھاى شیرپور

   »اکبرخان را ندارند مفشن وزیر آنھا توان ساختن قصر با اعمار خانھ ھاى محقر خراب میسازند و را

 و موارھ کابل ویران شد، خانھ ھای آن با بولدوزر شھر مرکز در منطقھ تاریخی شیرپور! بلی دوست خواننده

استناد درین مورد قبآل  نویسنده با(جملھ فرماندھان جھادی تقسیم گردید  نفوذ از افراد با میان اعضای کابینھ و

  . ) نوشتھ است
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است،  نظیر  شھر کابل کم نوع معماری، در نظر مخارج و خانھ آباد شده کھ از ٣۵٠نزدیک بھ  شیرپور در

دولتی و شرکت ھا بھ کرایھ  برای موسسات غیر این خانھ ھا ولی آنگونھ کھ دیده می شود شمار زیادی از

 سوی حقوق بشر و شماری دیگر از تقسیم زمینھای این منطقھ از. دالر داده شده است ماھانھ تا ده ھزار

ولسى  علومى وکیل در. مردم خوانده شده بود در برابر) خالف ورزی و زورگویی(سازمان ھای غیر دولتی 

من اردوى  -گفتھ نواز شریف صدراعظم سابق پاکستان کھ گفتھ بودمن بھ ُکلى : جرگھ درینمورد میگفت

نواز شریف توسط عمال خود توانست، اردوى ما را ھم . تایید مینمایم بین ُبردم را دوصد سالھ افغانستان را از

غیره  و شیرپور، ریشخور قشلھ ھاى عسکرى مانند. ردلحاظ کدرى از بین ب ھم از لحاظ تاسیسات و از

ھزاران بسوه . حیثیت تاریخى دارند کھ باید حفظ میشدند ات وزارت دفاع، حیثیت نظامى وتاسیس برعالوه از

این زمین . این امالک وزارت دفاع غصب شده، یک بسوه آن، بھ صاحب منصبان مستحق داده نشده است از

  . خیل بودد این کار ، در)جنرال فھیم(ھا بھ احکام غیر قانونى غصب شده و وزارت دفاع وقت 

 و. ن چپاولگری وابستگان مقامات دولتی، اعضای پارلمان و افراد صاحب نفوذ و قدرتمند، دست دارنددری

پارلمان نیز گفتھ شد کھ  مدتی پیش در. چنان ادامھ دارد  غصب زمین ھم نیز گذشت این مدت ھنوز متاسفانھ با

دلیل ھراسی   بھ اما اعضای پارلمان شاید. جریب زمین، غصب شده است دوصد ھزار و  میلیون  بیش از یک

کرزی . ھای متھمان اصلی غصب زمین را افشا کنند  خوار داشتند، نتوانستند، نام  کھ از قدرت مافیای زمین

 بدبختی مردم است تا حال مانند کارھای دیگرش کھ ھمھ بھ معاملھ و شریک ھمھ مصایب و کھ خود نیز

 شخص اول، مسوولیت داشت تا ازعنوان  کرزی بھ. برخورد نکرده است خواری نیز  مصلحت گذشت با زمین

  . ھای عامھ و خصوصی دفاع کند ملکیت

با این کارش در پیشگاه  اما اکنون کھ زمامداری اش بھ پایان رسید، بھ مسوولیت قانونی خود عمل نکرد و

ھا این  خارجی. ھا نیست غصب زمین کھ کار خارجی. باید جواب بدھد قانون، مردم و تاریخ، مسوول است و

ھای  غصب زمین را ھیچ مرجع خارجی با بستگان مقام» قراردادھای«. اند  بھ افغانستان نیاوردهپدیده را 

 اگر فریب بدھد و مداران مطرح کشور، نبستھ است کھ کرزی بھ بھانھ آنان مردم را  حکومتی و سیاست

د گسترده کرد، قدرت مافیای زمین، تا این ح  خواران بزرگ را فراھم می  کرزی زمینھ محاکمھ یکی از زمین

  . شد  نمی

میلیون جریب زمین  ٢کنون، حدود  تا ١٣٨١دھد ازسال   افشاء گری ھای رسانھ ھانشان می گزارشھا و

شده، در   ھای غصب  کھ بیشترین زمین. ھای دولتی غصب شده است ارگان دولتی، توسط افراد مختلف و

شده   ھای غصب  وی زمینغاصبان زمین، ر. ھرات بوده است و ھای کابل، بلخ، ننگرھار، قندھار  والیت

یک گزارش  در. اند  ھای زراعتی ساختھ  زمین ھا و  ھا، مارکیت  ھا، تانک تیل ھای رھایشی، شھرک  خانھ

میلیون جریب زمین دولتی در  ۴٫۵از  بیش«: تخنیکی ریاست جمھوری آمده است مشاوریت ساختمانی و

در ساحات پالنی شھرھای ھا   درصد زمین ٢٠کھ » . مناطق زراعتی، دھاتی و شھری غصب شده است

وجود   ھا تاثیرات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی منفی را برای دولت بھ کشور، غصب شده است کھ این زمین

 ھای مالی دولت با مشکالت غیرقابل  ترین پروژه  ھای دولتی، بزرگ  ی غصب زمین  در نتیجھ. آورده است
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ھا، ریاست قضایای دولت، اعضای  داریرنوالی، شھرڅاھا،  گزارش دادگاه در. رو شده است  بھ حل رو 

دفاع، داخلھ و ریاست   ھای انکشاف شھری، وزارت شورای ملی، اعضای شورای والیتی، مسووالن وزارت

فرماندھان مسلح، زورمندان، . اند  ھمکار غاصبان زمین گفتھ شده ی تشویق کنندگان و امنیت ملی ازجملھ

ھای معامالت  ھای تجارتی و راھنما   نمایندگی ان، برخی ازداران، پولدار  اعضای کابینھ، ماموران، منصب

  . اند  ھای عامھ را غصب کرده  ملکیت

تفنگداران و . جامعھ ما مبدل گشتھ است چپاول زمین توسط باندھای مافیایی بھ یکی از مشکالت جدی در

قبضھ شان نیرنگ ھای مختلف زمین ھای مردم و یا ھم زمین ھای دولتی را بھ  جنگساالران با حیلھ و

یا آنرا نمره نموده بھ قیمت ھنگفت باالی  اینان باالی زمین ھای غصب شده شھرک میسازند و. درآورده اند

غصب زمین در سراسر افغانستان بارھا باعث درگیری ھای خشونت بار نیز . مردم بھ فروش میرسانند

 . گردیده است

اینان این زمین ھا  دارند و قرار کشور مین درراس مافیای ز اکثر قوماندانان وسران بھ اصطالح جھادی در

کھ در سراسر  شھرسازی گفتھ بود زمانی یوسف پشتون وزیر. را ثمره جھاد خوانده برای خود حالل میدانند

 . قسیم فھیم منحیث رئیس مافیای زمین نام برد چھار میلیون جریب زمین غصب شده و از کشور بیش از

گفتھ . کابل و اطراف آن راه انداختھ اند رین زمین دزدی را درعبدالرب رسول سیاف و قوماندانھایش بیشت

عبدالستار، اکیی،  نزدیکانش چون قوماندان ممتاز، حاجى شیرعلم، آمر شود کھ سیاف وزیردستان و می

 . غیره ھرکدام ھزاران جریب زمین غصب شده در اختیار دارند عبدهللا و  قوماندان داکتر

گویند باند   ولسوالی پغمان علیھ سیاف بلند است کھ می» شش گذر«م از چندین سال بدینسو اعتراضات مرد

تظاھرات مردم . اش درآورده است  باشد بھ قبضھ  سیاف حدود ده ھزار جریب زمین را کھ ملکیت آنان می

این  بخشی از. پغمان علیھ سیاف تا حال چندین بار بھ خونریزی و کشتھ شدن مردم بیچاره منجر گردیده است

قابل یادآوریست کھ سیاف و . موقعیت دارند شاھراه کابل ـ کندھار ساحھ چانغر در کنار عوایی درزمین ھای د

حواریونش قبال ھزاران جریب زمین دشت چمتلھ را بھ زور تصاحب شده بھ قیمت ھنگفت باالی مردم بھ 

 . فروش رسانیدند

ا دامن زده است کھ خطر اکنون جنجالھای شدیدی ر  ولسوالی کلکان کابل ھم قضیھ دیگر زمین دزدی در

حاجی . سیاف و طرفدارانش دست دارد درین قضیھ نیز. درگیری ھای مسلحانھ را بھ دنبال خواھد داشت

) برادرزاده سیاف(ھمدستی با قوماندان ممتاز  داوود کلکانی عضو پارلمان کھ از طرفداران سیاف بوده در

اینان کانتینری با . لی را تصاحب نموده اندحدود یکھزار جریب زمین ساحھ آقاسرای و شیخوی این ولسوا

حتی . چنگ شان نگھداشتھ اند این ساحھ جابجا نموده و بھ زور تفنگ این زمین را در اوباشان مسلح را در

 . اختالفاتی درگیر شده اند اثر اینھا بین خود در

ب زمین ھای بھ غص راس مافیای زمین و ولسوالی شکردره کابل نیز در در امان هللا گذر داوود کلکانی و

فھیم و برادرانش، اسماعیل . مردم مظلوم پرداختھ اند کھ تظاھرات وسیع ساکنان این ولسوالی را در بر داشت
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خان، عطامحمد، خانواده کرزی و دیگران ھم از جملھ دزدان درجھ اول زمین اند کھ ازاین درک میلیونھا دالر 

  . بھ جیب زده اند

ی  دامنھ. ل نیز، صدھا ھزارھا جریب زمین دولتی غصب شده استکاب نقاط مرکزی شھر در ھمین حال، در

ھای آسمایی، عقب ذخایر مواد نفتی  ی کوه ی اول شھرداری کابل و دامنھ ناحیھ ھای شھدای صالحین در کوه

ھای عقب وزارت زراعت،   ی دوم و زمین افغانان در ناحیھ آبچگان و ده  ھای قول کارتھ آریانا، دامنھ کوه

 ی کلولھ ی سوم، چمن وزیرآباد و دامنھ مربوطات ناحیھ مینھ و کوه آسمایی در  سیلو، جمال دھمزنگ، عقب

ھای   مربع زمین را در ساحھ مساحت ھزارھا متر با این حال، زورمندان تنظیمی بھ . ی چھارم  ناحیھ پشتھ در 

ھای   رتی، پروژهی دستگاه برق حرا ی کوه مشرف، کوتل خیرخانھ، زمین توسعھ بی مھرو، دامنھ ی بی تپھ

 ٧۵٠. اند  ھای خودسر ساختھ فامیلی، خانھ٢١٢ی  ھای اول، دوم، سوم، چھارم، پنجم خیرخانھ و پروژه حصھ

باشد، توسط افراد مختلف  ھای شھری می ی پروژه ی خیرخانھ مینھ کھ از جملھ ی پروژه نمره زمین در منطقھ

  . غصب شده است

ی از ان بوده است كھ با گذشت ھر روز زمین ھای بیشتری روی کارآمدن حكومت كرزی گزارش ھا حاك با

مقامات دولتی بھ سرمایھ ھای  افراد تنظیمی و د ست یافتن شماری از. دولتی مورد غصب قرار گرفتھ است

 نھاد ھای دولتی و فرصت طلب در و كالن درین سالھای گذشتھ، وجود این افراد استفاده جو بزرگ و

كشور شده  ھمھ موارد اند كھ باعث افزایش غصب زمین ھای دولتی درناكارایی و بی توجھی حكومت ھمھ و

شخصی مورد غصب قرار می گیرد و گفتھ می  ھم روزانھ زمین ھای زیادی دولتی و با این حال ھنوز. اند

 ھزار بیست چھار بیش ازتنھا. كشور بھ میلیونھا ھكتار زمین می رسد شود كھ رقم زمین ھای غصب شده در

این زمین ھا شامل . مقامات دولتی غصب شده است  داران تنظیمی و سوی سالح زبغالن ا جریب زمین در

 . شھری می باشند ساحات سبز زارھا، کشتزارھای آبی و  علفچرھا، للمی

گی مناطقی اند کھ   دشت کیلھ و شھرپلخمری، ولسوالی بغالن مرکزی، دشت خواجھ الوان، دشت کرکر

ملیون جریب زمین  چھار ره اراضی می گوید، بیش ازادا. این ساحات غصب شده است بیشترین زمین ھا در

مندان سالحدار کھ از رکھ بخشی زیاد ازین زمین ھا توسط زو. در مناطق مختلف کشور غصب شده است

یک تعداد از سناتوران می گویند کھ نیاز . حمایت قوی مقام ھای حکومت برخوردار اند، غصب شده است

این سناتوران بدین باور اند کھ در حال . رزه جدی صورت گیرداست در برابر غاصبین زمین در کشور مبا

برای غاصبین . حاضر ارگان ھای عدلی و قضایی با دادن اسناد برای غاصبین زمین با آنھا ھمکاری می کنند

در طول تاریخ بھ اندازی کھ در اداره کرزی زمین . عدلی اسناد تھیھ می کند زمین و ارگان ھای قضایی و

  . دوره زمامداران قبلی غصب نھ شده بود در غصب شده است

افراد زورمند برعالوه غضب زمین ھای  اعالم کرده بودند کھ شماری از مسووالن در وزارت عدلیھ نیز

دولتی بر نقشھ ھای رسمی موجود در ادارات دسترسی پیدا کرده و با تغییراسناد، زمین ھای غضب شده را 

الوه فساد اداری و کشت مواد مخدر بزرگ ترین مشکل دیگرغصب در افغانستان برع. بنام خود کرده اند
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زمین ھای دولتی از سوی مافیای زمین تا ھنوز ادامھ داشتھ و کدام راه موثر برای جلوگیری آن اقدام نگردیده 

 . است 

 شھرک آباد نموده است خود کرزی در کرزی زمینھای دولتی را غصب کرده و برادر یا فھیم و حاجی نبی و

بنآ . افغانستان نکشید خارج از سرمایھ تان را کھ بلند منزل را در داخل اعمار کنید و -ھای خود میگویدبیانیھ 

 ھیاھوی را کھ رسانھ ھا برپا کرده اند نوع بازپرس معاف ھستند و ھر اریکھ قدرت ھستند از تا کھ اینان در

  . این صرف یک سرگرمی است 

تھدید  کشور سوی یک گروه مافیایی غاصبین زمین در ازمی کند کھ او غازی امان هللا خان ادعا ھندیا دختر

سوی افراد مسلح رییس حزب مشارکت ملی تھدید بھ مرگ شد، کھ بھ گفتھء  وی از. بھ مرگ شده است

 کابل رفتھ بود کھ زمین ھای مادری وی از میر شھر خودش برای بازدید زمین مادری اش بھ منطقھء کاریز

وی می گوید، کھ ھفتصد جریب زمین در . ملی غصب شده است سوی نجیب هللا کابلی رییس حزب مشارکت

 پیش از. شھر کابل دارند میر جریب زمین در منطقھ کاریز دوھزار گلباغ، تنگی سیدان و ریشخورو حدود

آب را متھم بھ غصب زمین عبدالمجید زابلی  انرژی و این رییس مبارزه با فساد اداری، محمد اسماعیل وزیر

  . والیت ھرات کرده بود در لربھ ارزش ده ھا میلیون دا
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